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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

                       ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ                       

 

Национален празник:   3 октомври, Ден на германското единство 

Разположение:    Централна Европа 

Площ:     357 114 km² 

Население:    81,916 млн. 

Гъстота на населението:   229 жители на km² 

Вероизповедание: християни 66 %, (католици 33 %, протестанти 33 %); мюсюлмани 

3 %; евреи 0,1 %  

Етнически групи: германци 91,5%, турци 2,4%, други 6,1% (гърци, италианци, 

поляци, руснаци, сърбо хървати, испанци) 

Столица:    Берлин 

Часови пояс:    средно-европейско време, европ. лятно време 

Телефон код:    +49 

Гранични държави: Австрия, Белгия, Дания, Люксембург, Полша, Франция, Чехия, 

Швейцария 

Климат:     умерена климатична зона 

     средна годишна температура  9 °C 

Най-висок връх:    Zugspitze 2962 m 

Най-дълги реки (плаваеми) Rhein 865 km, Elbe 700 km, Donau 647 km, Main 524 km, Weser 
440 km, Saale 427 km, Ems 371 km, Neckar 367 km, Havel 343 km, 
Werra 292 km, Mosel 242 km, Fulda 218 km, Elde 208 km, Oder 162 

km, Spree 150 km 

Най-големи езера: Bodensee 572 km², Müritz 110 km², Chiemsee 80 km², Schweriner 

See 61 km², Starnberger See 56 km² 

Суровини: каменна сол, калиеви соли, кафяви и каменни въглища 
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Политическа система 

държавна форма: Демократична парламентарна федерална република от 1949 

година 

Конституция:    Grundgesetz (GG) от 1949 (с промени) 

Държавен глава:   федерален президент Йоахим Гаук 

Парламент:    Бундестаг (620 члена) и Бундесрат (69 члена) 

     Президент на Бундестага Норберт Ламерт 

     Президент на Бундесрата Хорст Зеехофер 

Глава на правителството:  федерален канцлер д-р Ангела Меркел.  

Административно деление:  16 федерални провинции – лендери 
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Административно деление: 

 

Икономика 

Валута:     1 Euro = 100 Cent 

Брутна добавена стойност 2012: 2 363,9 мрд. Euro 

БВП (BIP) 2012:   2 645,0 мрд. Euro 

Ръст на БВП 2012:   +0,7 % 

БВП на глава от насел. 2012:  32 289 Euro 

Структура на БВП: услуги 68 %, производство без строителство  26 %, строителство 

(5%), селско стопанство 1 % 

Износ 2012:    1368,1 мрд. Euro (+4,1%) 

Внос 2012:    1216,2 мрд. Euro (+2,3%) 

Най-важни експортни стоки: автомобили и авточасти, машини, химически продукти, 

ИТ/електрически и оптични изделия, електрооборудване, 

метали, фармацевтика  

Най-важни импортни стоки: петрол и газ, ИТ/електрически и оптични изделия, автомобили 

и авточасти, химически продукти, машини, метали, 

електрооборудване, фармацевтика  

Транспорт 

Пътна мрежа: 230 800 km; аутобани 11 800 km, федерални пътища 41 200 km, 

провинциални пътища 86 800 km, окръжни пътища 91 000 km 

Железопътна мрежа:   44 400 km 

Речно корабоплаване: 7500 km; по-важни речни пристанища: Duisburg и Magdeburg 

По-важни морски пристанища: Hamburg, Wilhelmshaven, Bremen, Rostock и Lübeck 

Въздушен транспорт: 18 международни летища, най-голямо летище Frankfurt a.M. 

Велосипедни пътища:   40 000 km  
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ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ РАЗВИТИЕТО НА ТЪРГОВИЯТА НА ОБЛЕКЛО И 

ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ И ТРЕНДОВЕ ПРИ ПАЗАРУВАНЕТО 

� В продължение на 10 години преди 2006 година оборотът в търговията на дребно с 

облекло и текстилни продукти намалява. От 2006 година е налице тенденция на 

минимално увеличение, прекъснато временно в годините на кризата 2008-2009 година. 

� Като цяло за германските потребители е характерно пестеливо поведение по 

отношение на разходите за облекло. 

� През 2010 година ръстът в оборота на стоки от текстилния бранш е 3% спрямо 

предходната година. 

� Глобалната криза има своето отрицателно отражение и върху текстилния бранш. 

Основните причини за повишената себестойност на продукцията и съответно цените са 

свързани с ръста на цените суровините (памука) и повишаването на жизнения стандарт 

в основните страни-производители на продуктите. В допълнение, в някои от най-

важните от тях като Китай, намалявата наличните капацитети за производство по 

поръчка от чуждестранни фирми поради силното развитие на местните фирми от 

бранша. Това води до изместване на част от пазара на работна ръка в други страни от 

Далечния изток. 

� Расте значението на осигуряване и поддържане на качеството и стандартите при 

относително запазване на продажната цена и устойчивостта в производството – био-

суровини, използване на химикали, условия на труд при производтвото и т.н. 

� Нараства конкуренцията на германския пазар в резултат на навлизане на чуждестранни 

фирми, като Primark, Bershka или Abercrombie & Fitch, които с гъвкавата си и иновативна 

търговска политика увеличават  натиска върху водещите местни фирми, като H&M 

например.  

� Сегментът в търговията с облекло и текстилни продукти чрез интернет е водещ. 

Продължава да се развива традиционната търговия по каталог, но пазарните дялове на 

Pure Internet Player като Zalando се увеличават. 

� Въпреки, че цените не са изведени подчертано на преден план в конкуренцията, 

доминират фирми за търговия на дребно с продукти в по-ниските ценови сегменти, 

като чисто текстилния дискаунтер KiK, част от Tengelmann-Gruppe,  H&M, както и 

дискаунтерите предимно за хранителни стоки Lidl и Aldi. 

� В покупателното поведение на клиентите при използване на интернет се наблюдава 

сериозна разлика. Въпреки, че и в двата сегмента клиентите предпочитат да изберат 

стоката след като я видят сами в магазина, при по-младите клиенти препоръката и 

мнението на другите са важни – както на консултантите в самия магазин, така и на 

приятели и познати. Все по-често се посещават и уеб страниците на производителите. 

Различие има и по отношение на използване на списанията като източник на 

информация преди покупката. Въпреки, че като цяло ролята им е незначителна (около 

17 %), за клиентите над 50 години те са все още важни – около 27% (по-важни от 

интернет порталите и консултантите в магазините). 
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� Водеща целева група при покупките по интернет са младите жени. За тях се прилагат 

различни специфични модели за привличане на вниманието като Shoppingclubs и други 

компоненти на социалните медии. При мъжете се набляга предимно на сегментите 

Outdoor и спорт. Тласък получава и потребителски индивидуализираното масово 

производство на базата на интернет комуникацията с клиента, при което стоката се 

конфигурира съгласно индивидуалните потребителски предпочитания. 

� Все още голямо предизвикателство пред интернет-търговията с текстилни продукти и 

облекло е високата квота на върната стока. Това поставя пред сериозни 

предизвикателства логистиката – напр. връщане на закупена стока в магазин за 

стационарна продажба, включването й отново в търговската верига и осчетоводяването 

на този процес, когата продуктът не е включен в сортимента на магазина. За да се 

минимизират свързаните с това разходи се разработват и прилагат все по-широко 

Augmented Reality-приложенията, при които клиентът може да пробва стоката 

виртуално при задаване на размерите си. По-широко се използват и специализираните 

LBS-приложения за смартфони. 

� В областта на рекламата е налице тенденция на преструктуриране на съответните 

бюдвети. Делът на класическите форми на реклама (флайери, списания, каталози и 

рекламни публикации се изравнява с този за ТV- реклама или интернет. 
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СТРУКТУРА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО В ГЕРМАНИЯ 

 

 

2Специализирани магазини за плодове, зеленчуци, риба, сладкиши 
3Потребителска електроника, информациони технологии, телекомуникации 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ДОМАКИНСТВА 

 

ПРОГНОСТИЦИРАНО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ДО 2060 ПО ВЪЗРАСТ 

 

 

Източник: Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes/Variante1: Untergrenze der mittleren Bevölkerung 

79,9  77,4 73,8 69,4 64,7 
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РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНОТО ТЪРСЕНЕ ПО ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ 2008 – 2011 

NONFOOD 

 

 

 

Чорапи, ръкавици, аксесоари 

Часовници, бижута (истински) 

Кожи, кожени облекла 

Тютюн 

Мъжки дрехи 

Електроуреди (без  за вграждане) 

Домакински уреди 
Оптика  
Играчки  

Бои, лакове, тапети, лепила 

Градински уреди, оборудване, мебели 

Строителни материали, елементи, плочки 

Мъжко бельо, ризи, вълнени дрехи 

Мебели 

Лампи, осветителни тела 

Фото 

Пердета, декорация, платове 

Санитарна керамика, всичко за банята 

Железария, покрития, инструменти 

Обувки 

Телекомуникация (без крайни уреди) 

Дърво, стрителни елементи от дърво 

Софтуер  

Спорт и къмпинг 

Козметика, парфюмерия 

Пособия за писане 

Електроинсталация 

Дамско облекло 

Готови храни 

Стъкло, порцелан, подаръци 

Радио, телевизия, телефони 

Канцеларски машини 

Книги, вестници 

РС хардуер 

Всичко за детето 

Килими, покрития за под 

Дамско бельо, други дамски дрехи 

Видео и звуконосители 

Офис мебели, обзавеждане 

Автооборудване (вкл. радио, автохимия) 

 

Промяна в %   Дял в общото потребление в % 
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ЧАСТНО ТЪРСЕНЕ ПО ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ 2011 

    

Разходи в млрд. € - общо 407,3 млрд. €  
Промяна спрямо 2001 в % - 2011 спрямо 2001 +5,5 %. 
 

ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО НА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛНИ 

ПРОДУКТИ 

- хранителни стоки 

- текстил,облекло, 
обувки 
- направи си сам 
- канцеларски, РС, 
телекомуникации 
- тютюн 
- обзавеждане 
- игри, спорт, свободно 
време 
- почистване, хигиена, 
козметика 
- лични нужди 
- битова електроника, 
видео и звуконосители 
- електроуреди, лампи 
- домакински стоки, 
стъкло, порцелан 
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*предварителни данни Източник: Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels 

ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГЕРМАНИЯ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

ПРОДАЖБА НА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ ПО КАНАЛИ НА ДИСТРИБУЦИЯ 
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10-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛНИ 

ПРОДУКТИ ПО ОБОРОТ 2010 

 

Източник: TextilWirtschaft 
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ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ 

оборот  в търговията в млрд. € 
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ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГЕРМАНИЯ 
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ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ СТОКИ ЗА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2011 Г. ПО РАЗДЕЛИ НА МТ4 

 2011 

Код МТ4 

 Раздел ФРГ 

в € 

Износ във 

ФРГ в € 

раздел/

ФРГ 

Общо БГ 

експорт в € 

раздел/

общо 

ФРГ/общо БГ 

експорт 

ФРГ   2412980870  20226667376  11,93% 

7200-8300 НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ 745465677   30,89% 1 3,69%   

8400-8500 МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ И ТЕХНИТЕ 

ЧАСТИ 

505186940   20,94% 2 2,50%   

5000-6300 ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ 407868367   16,90% 3 2,02%   

8600-8900 ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 164447631   6,82% 4 0,81%   

0600-1400 ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД 115699203   4,79% 5 0,57%   

2800-3800 ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 112932017   4,68% 6 0,56%   

3900-4000 ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ 81409340   3,37% 7 0,40%   

9400-9600 РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ 51082059   2,12% 8 0,25%   

1600-2400 ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 50734679   2,10% 9 0,25%   

9000-9300 ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ И КИНЕМАТОГРАФСКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

42965032   1,78% 10 0,21%   

6800-7000 ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ 32470051   1,35% 11 0,16%   

2500-2700 МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ 29088914   1,21% 12 0,14%   
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0100-500 ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ 

ПРОИЗХОД 

19715850  0,82% 13 0,10%  

7100 СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 13862111   0,57% 15 0,07%   

4700-4900 ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ 

МАТЕРИАЛИ 

9323789   0,39% 16 0,05%   

4400-4600 ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕГО 5884214   0,24% 17 0,03%   

6400-6700 ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ И ДР. 4339046   0,18% 18 0,02%   

4100-4300 КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ 2164983   0,09% 19 0,01%   

1500 МАЗНИНИ И МАСЛА 393851   0,02% 20 0,00%   

9700 ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО 12000   0,00% 21 0,00%   

9900 ДРУГИ 17935116   0,74% 14 0,09%   
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ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ СТОКИ ЗА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2011 Г. ПО РАЗДЕЛИ НА МТ4 
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ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ СТОКИ ЗА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2011 Г. ПО ГЛАВИ НА МТ4 (30-ТЕ ВОДЕЩИ СТОКОВИ ГРУПИ) 

  2011 

Код МТ4 

 глава глава в € износ във 

ФРГ в € 

глава/ФРГ износ общо БГ 

в € 

глава/ 

общо БГ 

    2412980870  20226667376  

1 7400 Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид, 

нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното 

рафиниране, пръти и профили от мед, амарини, листове и 

ленти от мед 

498781820   20,67%   2,47% 

2 6200 Костюми,  ансамбли,  сака, панталони, панталони с 

презрамки, панталони до под коляното, къси  панталони и 

шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета, 

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, 

панталони, панталони  с презрамки, панталони до под 

коляното, къси  панталони и шорти  (различни от банските 

костюми), за жени или момичета, ризи, блузи, блузи-ризи и 

шемизетки, за жени или момичета, палта, пелерини, 

анораци, блузони и подобни артикули, за жени  или 

момичета, палта,  пелерини, анораци, блузони и подобни 

артикули, за мъже или момчета, горни спортни облекла, 

комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми; други 

облекла: 

256356946   10,62%   1,27% 

3 8500 Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други 

изолирани  електрически  проводници , електрически 

акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  

квадратна  или   правоъгълна  форма, електрогенериращи 

агрегати  и електрически ротационни преобразуватели, 

печатни платки, интегрални схеми и електронни 

микрокомплекти, електрически апарати за жична телефония 

или телеграфия, включително кабелните  телефонни 

апарати с безжична слушалка и апаратите за  

телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова 

телекомуникация; видеофони, табла, пана, конзоли,  

пултове, шкафове  и други подобни, апаратура за 

прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, 

включване  или   свързване  на електрически вериги, 

електрически  осветителни   или сигнализационни апарати,  

254931920   10,57%   1,26% 

4 8400 Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и 

апарати за охлаждане или замразяване, помпи за течности, 

дори с устройства за измерване; елеватори за течности, 

250255020   10,37%   1,24% 
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части, миялни машини за съдове; машини и устройства, 

служещи за почистване или изсушаване на бутилки или 

други съдове; машини и  устройства  за  пълнене, 

затваряне, запечатване или етикетиране  на бутилки, помпи 

за течностипечатарски машини  и устройства, земеделски, 

градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини 

и апарати, включително  шкафовете  за кълнене  с 

механични или термични приспособления и инкубатори и 

брудери за птицевъдството, неелектрически, индустриални 

или лабораторни  пещи, въздушни помпи или вакуум помпи, 

въздушни компресори или компресори за други газове и 

вентилатори;  аспирационни  чадъри  за изсмукване  или  

рециркулация с вграден вентилатор, автоматични машини за 

обработка на информация и техните единици; магнитни или 

5оптични четци, машини за записване на информация върху 

носители в кодова форма и машини за обработка на тази  

информация, ашини и  апарати  за  сортиране, пресяване,  

разделяне, промиване, раздробяване, смилане,  смесване 

или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди 

минерални материал, стругове, рматурни артикули и 

подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, 

вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и 

термостатни вентили 

5 8700 Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  

средства, предназначени за транспорт  на хора, велосипеди, 

части, автомобилни  превозни  средства за транспорт на 

стоки, трактори  

134529689   5,58%   0,67% 

6 6100 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, 

трикотажни или плетени, Фланелки с ръкав, без яка 

(тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени, ризи, 

блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за 

жени или момичета, костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, 

поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, 

панталони до под коляното, къси панталони и шорти 

(различни от  банските  костюми), трикотажни или плетени, 

за жени или момичета: чорапогащи, чорапи, дълги, три 

четвърти и къси и други подобни артикули, включително 

медицинските чорапи, трикотажни или плетени: 

109947488   4,56%   0,54% 

7 1200 Семена от репица или рапида, семена от слънчоглед, 

растения, части от растения, семена и плодове от  видовете, 

използвани главно в парфюмерията, медицината или като 

средство за унищожаване на насекомите, паразитите или 

други подобни, маслодайни семена и плодове; разни видове 

семена, семена за посев и плодове; индустриални или 

медицински растения; слама и фуражи 

83670410   3,47%   0,41% 
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8 7300 Тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, 

подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от 

стомана, метални платна (включително непрекъснатите 

платна), мрежи и решетки, от железни или от стоманени 

телове; разтеглени ламарини и ленти, от желязо или от 

стомана, конструкции и части за конструкции (например 

мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, 

стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци 

и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, 

перила и други), резервоари, цистерни, варели, барабани, 

бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали, 

пружини, ресори и техните листове от желязо или от 

стомана, ринадлежности за тръбопроводи (например 

свръзки, колена, муфи),  от чугун, желязо или 

стомана:печки, котли с огнище, готварски печки 

(включително тези, които могат да бъдат използвани 

допълнително и за централно отопление), скари, мангали, 

газови котлони, 

79029497   3,28%   0,39% 

9 7600 Пръти и профили от алуминий, тръби от алуминий, 

алуминиево фолио, необработен алуминий и отломки от 

него 

66725210   2,77%   0,33% 

10 7200 Различни изделия от чугун и стомана, пръти от желязо или 

от нелегирани или легирани стомани, плосковалцувани 

продукти от желязо или от нелегирани стомани, 

горещовалцувани, неплакирани, нито 

покрити:плосковалцувани продукти от други легирани 

стомани,  

56885769   2,36%   0,28% 

11 3000 Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за 

терапевтични, профилактични или диагностични цели, 

медикаменти 

54700180   2,27%   0,27% 

12 3900 Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; 

пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  

приспособления за затваряне, Пластмасови вани, душове,  

мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, 

резервоари  за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни 

артикули, Пластмасови тръби и маркучи и техните  

принадлежности, плочи, листа, фолио, ленти и пластини от 

непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без 

подложка, нито по друг начин съчетани с други материали, 

други изделия  от пластмаси и изделия 

52326759   2,17%   0,26% 

13 9000 Оптични влакна и снопове  от  оптични влакна; кабели от 

оптични  влакна, Лещи, призми, огледала  и други оптични  

елементи  от  всякакви материали, монтирани, за 

инструменти или  апарати, различни от същите тези 

артикули, от оптически необработено стъкло, медицински, 

41856151   1,73%   0,21% 
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хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  

и апарати,  включително апаратите  за сцинтиграфия и  

другите  електромедицински апарати, както и апаратите за 

изследване на зрението: , инструменти, апарати  и машини 

за измерване или контрол, устройства с течни кристали, 

инструменти и апарати за автоматично регулиране или 

контрол, части 

14 9400 Столове и седалки, мебели и техните части, ружини за легла 

и поставки за матраци; артикули  за  легла и подобни 

артикули, осветителни тела 

37147607   1,54%   0,18% 

15 3700 Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и 

плоскоформатни филми, които не са от  хартия, картон или 

текстил; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни 

фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне 

на снимки, дори в опаковки, Химически препарати за 

фотографски цели, различни  от лаковете,  лепилата  и  

подобни  препарати; 

34717016   1,44%   0,17% 

16 2000 Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други 

части от растения 

31103071   1,29%   0,15% 

17 4000 Пневматични гуми от каучук, нови, Други изделия от 

невтвърден  вулканизиран каучук: Хигиенни  или 

фармацевтични артикули  (включително биберони)  от 

невтвърден вулканизиран  каучук, дори с части от втвърден 

каучук: 

29082580   1,21%   0,14% 

18 8600 Товарни железопътни вагони, части за превозни средства, 

движещи се по железопътни  или подобни линии 

28986111   1,20%   0,14% 

19 2700 Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, 

електрическа енергия 

27275289   1,13%   0,13% 

20 7000 Предпазно стъкло, състоящо се от закалено стъкло или 

формирано от срещуположно залепени листа, стъклени 

предмети за  сервиране, за кухня, тоалетни и  канцеларски 

прибори, стайни украшения или предмети с подобна 

употреба, флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано 

върху  едната или двете страни, на плочи или листа, вкл. с 

абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но 

необработено по друг начин, дамаджани, бутилки, флакони, 

буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за 

транспорт  или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от 

стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от 

стъкло: 

22805259   0,95%   0,11% 
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21 8200 Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, 

или за инструментални машини (например за щамповане, 

щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, 

протегляне, фрезоване, струговане, завинтване), Белове 

(лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мотички, вили, 

сеносъбирачки, гребла; брадви, косери и други подобни 

инструменти с режеща част; градинарски ножици от всички 

видове; коси и сърпове, Ножове и режещи остриета за 

машини или за механични уреди 

18674667   0,77%   0,09% 

22 9900 Други (самолетно и корабно снабдяване и др.) 17935116   0,74%   0,09% 

23 0400 Естествен мед, сирене, птичи яйца;  17712703   0,73%   0,09% 

24 6300 Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни  

материали, под форма на отпадъци или на артикули, 

негодни за употреба, спално бельо, покривки и  кърпи за 

маса, за тоалет или за кухня, Амбалажни чували и торбички 

17313423   0,72%   0,09% 

25 7900 Ламарини, листове, ленти и фолио, от цинк, необработен 

цинк: 

16894576   0,70%   0,08% 

26 7100 Остатъци и отпадъци  от благородни метали или от плакета 

или дублета от благородни метали; други остатъци и 

отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения 

на благородни метали, от вида на тези, използвани главно 

за извличане на благородни метали, бижутерийни или 

ювелирни артикули и техните части от благородни метали 

или от плакета или дублета от благородни метали, други 

изделия от благородни метали или от плакета или дублета 

от благородни метали: 

13862111   0,57%   0,07% 

27 9500 играчки; умалени модели и подобни  модели за  забавление, 

със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) и 

подобни от всякакъв вид, Артикули и съоръжения за 

физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове 

спорт, включително тенис на маса или игри на  

открито,басейни: 

12634746       0,06% 

28 0700 Краставици и корнишони, други зеленчуци, вкл. термично 

обработени, домати, лук, моркови 

12422681   0,51%   0,06% 

29 1000 Житни растения – ечемик, пшеница, елда, просо и семе за 

птици; други житни растения: 

10066504   0,42%   0,05% 

30 3300 Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или 

тоалетни продукти и козметични препарати 

9083619   0,38%   0,04% 
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ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ ПРЕЗ 2011 Г. ПО ГЛАВИ НА МТ4  

Код MT4 раздел глава глава в € раздел в € глава/раздел общо в € глава/общо раздел/общо 

 ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ 

  1.735.514.360    8,58% 

6200  Облекла и 

допълнения за 

облеклата, 

различни от 

трикотажните или 

плетените 

778.532.850  44,86%  3,85%  

6100  Облекла и 

допълнения за 

облекла, 

трикотажни или 

плетени 

567.505.415  32,70%  2,81%  

5500  Кабели от 

синтетични нишки, 

изкуствени и 

синтетични 

щапелни влакна, 

конци, прежди и 

тъкани от тях. 

93.583.391  5,39%  0,46%  
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5100  Вълна, фини и 

груби ; прежди и 

тъкани от вълна или 

конски косми 

93.342.228  5,38%  0,46%  

6300  Други 

конфекционирани 

текстилни 

артикули; 

асортименти; 

парцали и 

употребявани дрехи 

и текстилни 

артикули 

85.985.376  4,95%    

5400  Шевни конци от 

синтетични или 

изкуствени нишки, 

синтетични и 

изкуствени прежди 

и тъкани 

35.880.595  2,07%  0,18%  

6000  Трикотажни платове 23.869.976  1,38%  0,12%  

5200  Памук; прежди и 

тъкани от памук 

21.831.572  1,26%  0,11%  

5600  Вати от текстилни 

материали и 

артикули от  тези  

вати; филцове, 

нетъкани текстилни 

метериали, жици и 

въжета от каучук, 

покрити с текстил; 

метални и 

метализирани 

прежди, мрежи 

16.891.315  0,97%  0,08%  

5700  Килими от 

текстилни 

материали: 

8.378.882  0,48%  0,04%  



ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО С ОБЛЕКЛО И ДРУГИ ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ В ГЕРМАНИЯ 

Посолство на Република България, В. Горнишки, февруари 2013 Page 30 

 

5800  Тъкани кадифета  и  

плюшове, тюлове, 

ръчно тъкани 

гоблени, хавлиени 

тъкани, ленти, 

етикети от 

текстилни 

материали 

3.352.969  0,19%  0,02%  

5900  Тъкани, промазани 

с лепило или 

нишестени 

материали, 

гумирани тъкани, 

импрегнирани 

тъкани, фитили, 

маркучи, 

транспортни ленти 

2.909.675  0,17%  0,01%  

5300  Лен, юта, прежда и 

тъкани от лен или 

юта 

2.255.416  0,13%  0,01%  

5000 

 

 Коприна, пашкули 

от копринени буби, 

годни за 

свилоточене, 

прежди и тъкани от 

коприна, 

1.194.698  0,07%  0,01%  
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ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ ЗА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2011 Г. ПО ГЛАВИ НА МТ4 

    глава Раздел ФРГ глава/ 

раздел 

ФРГ 

ФРГ глава/

ФРГ 

раздел/ 

ФРГ 

Общо БГ глава/ 

общо 

БГ 

раздел/ 

общо БГ 

ФРГ/ 

общо БГ 

 ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ 

 407868367  2412980870  16,90% 20226667376  2,02% 11,93% 

6200 Костюми,  ансамбли,  

сака, панталони, 

панталони с 

презрамки, 

панталони до под 

коляното, къси  

панталони и шорти 

(различни от 

банските гащета), за 

мъже или момчета, 

Костюми, ансамбли, 

сака, рокли, поли, 

поли-панталони, 

панталони, 

панталони  с 

презрамки, 

панталони до под 

коляното, къси  

панталони и шорти  

(различни от 

банските костюми), 

за жени или 

момичета, ризи, 

блузи, блузи-ризи и 

шемизетки за жени 

или момичета, палта, 

пелерини, анораци, 

блузони и подобни 

артикули, за жени  

или момичета, палта,  

пелерини, анораци, 

блузони и подобни 

артикули, за мъже 

или момчета, горни 

спортни облекла, 

комбинезони и 

ансамбли за ски и 

256356946  62,85%   10,62%     1,27%     
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бански костюми; 

други облекла: 

6100 Фланели, пуловери, 

жилетки, елечета и 

подобни артикули, 

трикотажни или 

плетени, Фланелки с 

ръкав, без яка 

(тениски) и долни 

фланелки, 

трикотажни или 

плетени, ризи, блузи, 

блузи-ризи и 

шемизетки, 

трикотажни или 

плетени, за жени или 

момичета, костюми, 

ансамбли, сака, 

рокли, поли, поли-

панталони, 

панталони, 

панталони с 

презрамки, 

панталони до под 

коляното, къси 

панталони и шорти 

(различни от  

банските  костюми), 

трикотажни или 

плетени, за жени или 

момичета: 

чорапогащи, чорапи, 

дълги, три четвърти и 

къси и други подобни 

артикули, 

включително 

медицинските 

чорапи, трикотажни 

или плетени: 

109947488   26,96%   4,56%     0,54%     

6300 Парцали, шнурове, 

въжета и дебели 

въжета от текстилни  

материали, под 

форма на отпадъци 

или на артикули, 

негодни за употреба, 

17313423   4,24%   0,72%     0,09%     
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спално бельо, 

покривки и  кърпи за 

маса, за тоалет или 

за кухня, Амбалажни 

чували и торбички 

5500 Прежди, цинтетични 

щапелни влакна, 

прежди от 

синтетични нишки: 

6230058   1,53%   0,26%     0,03%     

5400 Шевни конци от 

синтетични или 

изкуствени нишки 

4591747   1,13%   0,19%     0,02%     

5600 Вати от текстилни 

материали и 

артикули от  тези  

вати;  

3911005   0,96%   0,16%     0,02%     

5200 Памучни прежди, 

памучни тъкани 

шевни конци от 

памук  

3051917   0,75%   0,13%     0,02%     

5100 Вълни, прежди от 

вълна или от фини 

косми, прежди от 

камгарна вълна, 

тъкани от камгарна 

вълна или от 

камгарни фини 

косми,  

3026158   0,74%   0,13%     0,01%     

5700 Тъкани килими  и  

други подови 

настилки от 

текстилни материали 

1944009   0,48%   0,08%     0,01%     

6000 Трикотажни платове, 

основоплетени 

платове велури, 

плюшове  

904003   0,22%   0,04%     0,00%     

5900 Текстилни продукти и 

артикули за 

техническо 

приложение, тъкани, 

импрегнирани, 

промазани, покрити 

393933   0,10%   0,02%     0,00%     
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или ламинирани с 

пластмаси 

5800 Тъкани със сплитка 

гаце, етикети, 

гербове и подобни 

артикули от 

текстилни  

материали, на 

парчета, на ленти 

или изрязани, 

небродирани 

116076   0,03%   0,00%     0,00%     

5300 Тъкани и прежди от 

лен 

81306   0,02%   0,00%     0,00%     

5000 Тъкани от коприна 

или от отпадъци от 

коприна: 

298  0,00%   0,00%    0,00%    
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ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ ЗА ГЕРМАНИЯ В ПЕРИОДА I-XI.2012 Г. ПО ГЛАВИ НА МТ4 

    глава Раздел ФРГ глава/ 

раздел 

ФРГ 

ФРГ глава/

ФРГ 

раздел/ 

ФРГ 

Общо БГ глава/ 

общо 

БГ 

раздел/ 

общо БГ 

ФРГ/ 

общо БГ 

 ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ 

 370613036 

 

 1975254443  18,76% 19255731851 

 

 1,92% 10,26% 

6200 Костюми,  ансамбли,  

сака, панталони, 

панталони с 

презрамки, 

панталони до под 

коляното, къси  

панталони и шорти 

(различни от 

банските гащета), за 

мъже или момчета, 

Костюми, ансамбли, 

сака, рокли, поли, 

поли-панталони, 

панталони, 

панталони  с 

презрамки, 

панталони до под 

коляното, къси  

панталони и шорти  

(различни от 

банските костюми), 

за жени или 

момичета, ризи, 

блузи, блузи-ризи и 

шемизетки за жени 

или момичета, палта, 

пелерини, анораци, 

блузони и подобни 

артикули, за жени  

или момичета, палта,  

пелерини, анораци, 

блузони и подобни 

артикули, за мъже 

или момчета, горни 

238667894 

 

 64,40%   12,08%     1,24%     
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спортни облекла, 

комбинезони и 

ансамбли за ски и 

бански костюми; 

други облекла: 

6100 Фланели, пуловери, 

жилетки, елечета и 

подобни артикули, 

трикотажни или 

плетени, Фланелки с 

ръкав, без яка 

(тениски) и долни 

фланелки, 

трикотажни или 

плетени, ризи, блузи, 

блузи-ризи и 

шемизетки, 

трикотажни или 

плетени, за жени или 

момичета, костюми, 

ансамбли, сака, 

рокли, поли, поли-

панталони, 

панталони, 

панталони с 

презрамки, 

панталони до под 

коляното, къси 

панталони и шорти 

(различни от  

банските  костюми), 

трикотажни или 

плетени, за жени или 

момичета: 

чорапогащи, чорапи, 

дълги, три четвърти и 

къси и други подобни 

артикули, 

включително 

медицинските 

чорапи, трикотажни 

или плетени: 

97977504   26,44%   4,96%     0,51%     

6300 Парцали, шнурове, 

въжета и дебели 

въжета от текстилни  

материали, под 

12555723   3,39%   0,64%     0,07%     
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форма на отпадъци 

или на артикули, 

негодни за употреба, 

спално бельо, 

покривки и  кърпи за 

маса, за тоалет или 

за кухня, амбалажни 

чували и торбички 

5500 Прежди, цинтетични 

щапелни влакна, 

прежди от 

синтетични нишки: 

4877648   1,32%   0,25%     0,03%     

5400 Шевни конци от 

синтетични или 

изкуствени нишки 

4707980   1,27%   0,24%     0,02%     

5600 Вати от текстилни 

материали и 

артикули от  тези  

вати;  

4171873   1,13%   0,21%     0,02%     

5100 Вълни, прежди от 

вълна или от фини 

косми, прежди от 

камгарна вълна, 

тъкани от камгарна 

вълна или от 

камгарни фини 

косми,  

2289111   0,62%   0,12%     0,01%     

5200 Памучни прежди, 

памучни тъкани 

шевни конци от 

памук  

1944274   0,52%   0,10%     0,01%     

5700 Тъкани килими  и  

други подови 

настилки от 

текстилни материали 

1478487   0,40%   0,07%     0,01%     

6000 Трикотажни платове, 

основоплетени 

платове велури, 

плюшове  

995511   0,27%   0,05%     0,01%     

5900 Текстилни продукти и 

артикули за 

техническо 

приложение, тъкани, 

импрегнирани, 

551403   0,15%   0,03%     0,00%     
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промазани, покрити 

или ламинирани с 

пластмаси 

5800 Тъкани със сплитка 

гаце, етикети, 

гербове и подобни 

артикули от 

текстилни  

материали, на 

парчета, на ленти 

или изрязани, 

небродирани 

290542   0,08%   0,01%     0,00%     

5300 Тъкани и прежди от 

лен 

61906   0,02%   0,00%     0,00%     

5000 Тъкани от коприна 

или от отпадъци от 

коприна: 

43179  0,01%   0,00%    0,00%    
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ИЗНОС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПО ГОДИНИ, ДЯЛОВЕ, ОСНОВНИ ПАЗАРИ 

Стокови агрегации (раздели и глави) 

11 ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ 

Дял на раздела в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 10,50%    

         през 2010 г.                                                     – 8,65% 

         през 2011 г.                                                     – 8,58% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 8,05% 

 

62 ДРЕХИ И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ДРЕХИ РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИТЕ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 4,62%    

         през 2010 г.                                                     – 3,84% 

         през 2011 г.                                                     – 3,85% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 3,92% 

Дял на главата в раздела 

          през 2011 г.                                                    – 44,83% 

          в периода I-XI 2012 г.                                  – 44,09% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                             – Германия, Италия, Франция, Гърция, 

                                                                                      Великобритания 

          Общо за петте пазари                                  - 82,6% 

 

Костюми,  ансамбли,  сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под 

коляното, къси  панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или 

момчета: 

 Дял на подглавата в главата през 2011 г.         – 29,07% 

          Основни пазари                                            - Германия (41%), Италия (17%),  

                                                                                      Гърция (12%), Франция (7%), 

                                                                                      Турция (5%) 

          Реализиран износ в 50 страни 

 

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони  с 

презрамки, панталони до под коляното, къси  панталони и шорти  (различни от банските 

костюми), за жени или момичета: 

 Дял на подглавата в главата през 2011 г..       – 29,02% 

          Основни пазари                                            - Германия (35%), Франция (19%),  

                                                                                      Италия (19%), Великобритания 

                                                                                      (6%), Гърция (5%) 

          Реализиран износ в 56 страни 

 

Палта, пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за жени  или момичета, с 

изключение  на  артикулите  от N 6204 (Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-

панталони, панталони, панталони  с презрамки, панталони до под коляното, къси  

панталони и шорти  (различни от банските костюми), за жени или момичета): 

Дял на подглавата в главата през 2011 г..        – 9,46% 

          Основни пазари                                            - Италия (40%), Германия (21%),  

                                                                                      Франция (11%), Великобритания 

                                                                                      (11%), Испания (6%) 

          Реализиран износ в 44 страни 

 

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета: 

Дял на подглавата в главата през 2011 г..        – 7,13% 

          Основни пазари                                            - Германия (35%), Италия (30%),  

                                                                                      Франция (9%), Белгия (7%),  

                                                                                      Гърция (3%) 

          Реализиран износ в 48 страни 

 

Ризи и ризи с къси ръкави, за мъже или момчета: 

Дял на подглавата в главата през 2011 г..        – 6,72% 

          Основни пазари                                            - Италия (42%), Германия (34%),  
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                                                                                      Испания (6%), Франция (5%),  

                                                                                      Австрия (4%) 

          Реализиран износ в 34 страни 

 

Палта,  пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с 

изключение   на артикулите  от N 6203 (Костюми,  ансамбли,  сака, панталони, 

панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси  панталони и шорти (различни 

от банските гащета), за мъже или момчета): 

Дял на подглавата в главата през 2011 г..        – 5,51% 

          Основни пазари                                            - Италия (36%), Германия (22%),  

                                                                                      Франция (15%), Великобритания (5%),  

                                                                                      Испания (5%) 

          Реализиран износ в 36 страни 

 

Горни спортни облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми; други 

облекла: 

Дял на подглавата в главата през 2011 г..        – 1,80% 

          Основни пазари                                            - Германия (25%), Франция (22%),  

                                                                                      Италия (15%), Великобритания  

                                                                                      (15%), Швеция (9%) 

          Реализиран износ в 47 страни 

 

Сутиени, ластични  колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни 

артикули и техните части, дори трикотажни или плетени: 

Дял на подглавата в главата през 2011 г..        – 33,92% 

- 1,80 % 

          Основни пазари                                            - Францияя (59%), Германия (14%),  

                                                                                      Гърция (13%), Австрия (6%),  

                                                                                      Турция (2%) 

          Реализиран износ в 26 страни 

 

61 ДРЕХИ И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ДРЕХИ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 3,75%    

         през 2010 г.                                                     – 2,99% 

         през 2011 г.                                                     – 2,81% 

        в периода I-XI 2012 г.                                   – 2,67% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 32,70% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 33,13% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              – Гърция, Италия, Германия, Франция,  

                                                                                      Испания 

          Общо за петте пазари                                  - 75,8% 

 

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета: 

 Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 17,36% 

          Основни пазари                                            - Гърция (53%), Германия (16%),  

                                                                                      Италия (7%), Франция (5%), 

                                                                                      Великобритания (4%) 

          Реализиран износ в 43 страни 

 

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 16,74% 

          Основни пазари                                            - Италия (33%), Германия (26%),  

                                                                                      Испания (12%), Франция (8%), 

                                                                                      Австрия (5%) 

          Реализиран износ в 54 страни 

 

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 16,34% 
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          Основни пазари                                            - Италия (29%), Германия (25%),  

                                                                                      Гърция (19%), Франция (6%), 

                                                                                      Унгария (3%) 

          Реализиран износ в 58 страни 

 

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с 

презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от  банските  

костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 16,12% 

          Основни пазари                                            - Италия (26%), Гърция (22%),  

                                                                                      Германия (14%), Франция(11%), 

                                                                                      Австрия (4%) 

          Реализиран износ в 46 страни 

 

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, 

включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 7,73% 

          Основни пазари                                            - Гърция (23%), Белгия (18%),  

                                                                                      Великобритания (16%), ), Холандия  

                                                                                     (10%) Германия (10%) 

          Реализиран износ в 60 страни 

 

Слипове и други  долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни 

артикули, трикотажни или плетени, за мъже или  момчета: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 5,03% 

          Основни пазари                                            - Франция (28%), Италия (20%),  

                                                                                      Германия (16%), Унгария (12%), 

                                                                                      Гърция (9%) 

          Реализиран износ в 38 страни 

 

Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни 

или плетени: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 4,39% 

          Основни пазари                                            - Германия (31%), Швейцария (18%),  

                                                                                      Италия (18%), Гърция (14%), 

                                                                                      Испания (3%) 

          Реализиран износ в 48 страни 

 

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати (дезабийе), хавлии за 

баня,домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или 

момичета: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 3,16% 

          Основни пазари                                            - Гърция (28%), Унгария (23%),  

                                                                                      Франция (16%), Италия (11%), 

                                                                                      Германия (9%) 

          Реализиран износ в 37 страни 

 

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под 

коляното, къси панталони  и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или 

плетени, за мъже или момчета: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.         – 2,74% 

          Основни пазари                                            - Германия (30%), Италия (15%),  

                                                                                      Испания (15%), Австрия (12%), 

                                                                                      Гърция (12%) 

          Реализиран износ в 40 страни 

 

Палта, пелерини, анораци, якета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени 

или момичета, с изключение на артикулите от N 6104 (Костюми, ансамбли, сака, рокли, 

поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, 

къси панталони и шорти (различни от  банските  костюми), трикотажни или плетени, за 

жени или момичета): 
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 Дял на подглавата в главата през 2011г.          - 1,66 % 

          Основни пазари                                            - Италия (30%), Австрия (19%),  

                                                                                      Великобритания (11%), Германия (10%) 

                                                                                      Франция (8%) 

          Реализиран износ в 36 страни 

 

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, за бебета: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          - 1,14 % 

          Основни пазари                                            - Гърция (44%), Италия (26%),  

                                                                                      Германия (17%), Франция (8%) 

                                                                                      Македония (1%) 

          Реализиран износ в 20 страни 

 

55 ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,49%    

         през 2010 г.                                                     – 0,44% 

         през 2011 г.                                                     – 0,46%   

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,44 % 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 5,39% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 5,49% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              –Италия, Полша, Турция,Германия 

                                                                                      Великобритания 

          Общо за петте пазари                                  - 64,2% 

 

Прежди  от  синтетични  щапелни влакна  (различни от шевните конци), непригодени за 

продажба на дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 58,18 % 

          Основни пазари                                            - Италия (39%), Полша (17%),  

                                                                                      Великобритания (12%),  

                                                                                      Турция (9), Германия (5%) 

          Реализиран износ в 50 страни 

 

Други тъкани от синтетични щапелни влакна: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 16,62 % 

          Основни пазари                                            - Испания (20%), Франция (18%),  

                                                                                      Германия (13%), Италия (8%), 

                                                                                      Полша (5%) 

          Реализиран износ в 51 страни 

 

Прежди  от  изкуствени  щапелни влакна  (различни от шевните конци), непригодени за 

продажба на дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 10,36 % 

          Основни пазари                                            - Италия (66%), Турция (7%),  

                                                                                      Германия (6%), Румъния (5%), 

                                                                                      Полша (3%) 

          Реализиран износ в 32 страни 

 

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг 

начин, за предене: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 6,77 % 

          Основни пазари                                            - Русия (31%), Чехия (14%),  

                                                                                      Белгия (12%), Германия (9%), 

                                                                                      Румъния (9%) 

          Реализиран износ в 20 страни 

 

Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), 

пригодени за продажба на дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 3,06 % 
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          Основни пазари                                            - Итлия (47%), Германия (12%),  

                                                                                      Турция (9%), Франция (7%), 

                                                                                      Гърция (6%) 

          Реализиран износ в 27 страни 

 

51 ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ КОСМИ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,41%    

         през 2010 г.                                                     – 0,36% 

         през 2011 г.                                                     – 0,46% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,41% 

 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 5,15% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 5,38% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              – Италия, Турция, Великобритания,  

                                                                                      Германия, Полша 

          Общо за петте пазари                                  - 77,6% 

 

Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 66,13 % 

          Основни пазари                                            - Италия (75%), Норвегия (7%),  

                                                                                      Великобритания (3%), Литва (2%), 

                                                                                      Унгария (2%) 

          Реализиран износ в 43 страни 

 

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни  (включително безразборно 

камгарирана вълна): 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 11,13 % 

          Основни пазари                                            - Италия (66%), Румъния (7%),  

                                                                                      Турция (7%), Полша (5%), 

                                                                                      Сирия (6,11%), Гемания (4 %) 

          Реализиран износ в 15 страни 

 

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини косми: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 7,71 % 

          Основни пазари                                            - Италия (34%), Франция (21%),  

                                                                                      Великобритания (18%), Дания (5%), 

                                                                                      Румъния (4%) 

          Реализиран износ в 42 страни 

 

Прежди от фини косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 6,81 % 

          Основни пазари                                            - Италия (97%), Ирландия (2%),  

                                                                                      Германия (1%), Холандия (0%), 

                                                                                      Гърция (0%) 

          Реализиран износ в 5 страни 

 

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини косми: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 4,09 % 

          Основни пазари                                            - Германия (19%), Италия (14%),  

                                                                                      Полша (13%), Франция (10%),  

                                                                                      Сърбия (9%) 

          Реализиран износ в 40 страни 

 

63 ДРУГИ КОНФЕКЦИОННИ ТРИКОТАЖНИ АРТИКУЛИ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,41%    

         през 2010 г.                                                     – 0,40% 

         през 2011 г.                                                     – 0,43%   
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         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,40 % 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 4,95%   

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 4,92 % 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              – Германия, Гърция, Швеция, Норвегия,  

                                                                                      Италия 

          Общо за петте пазари                                  - 51,4% 

 

Амбалажни чували и торбички: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 33,68 % 

          Основни пазари                                            - Швеция (22%), Норвегия(19%),  

                                                                                      Белгия (12%), Великобритания (11%),  

                                                                                      Гърция (7%) 

          Реализиран износ в 40 страни 

 

Спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 23,90 % 

          Основни пазари                                            - Италия (39%), Германия (24%),  

                                                                                      Русия (6%), Словения (5%), 

                                                                                      Румъния (4%) 

          Реализиран износ в 47 страни 

 

Артикули и дрехи, употребявани: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 19,09 % 

          Основни пазари                                            - Русия (14%), Конго (10%), 

                                                                                      Румъния (10%), Турция (7%),  

                                                                                     Гвинея (6%)          

Реализиран износ в 75 страни 

 

Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни  материали, под форма на 

отпадъци или на артикули, негодни за употреба: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 16,97 % 

          Основни пазари                                            - Германия (81%), Гърция (9%),  

                                                                                      Италия (2%), Холандия (1%), 

                                                                                      Румъния (1 %) 

          Реализиран износ в 26 страни 

 

Одеала: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 2,05 % 

          Основни пазари                                            - Гърция (85%), Великобритания 

                                                                                      (6%), Сърбия (3%), Турция (3%), 

                                                                                      Хърватия (1%) 

          Реализиран износ в 16 страни 

 

54 СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,24%    

         през 2010 г.                                                     – 0,20% 

         през 2011 г.                                                     – 0,18% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,17% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 2,07% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 2,16% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              – Италия, Германия, Турция, Румъния, 

                                                                                      Франция 

          Общо за петте пазари                                  - 69,2% 

 

Синтетични  прежди  (различни от шевните  конци),  непригодени за продажба  на 

дребно, включително синтетичните единични нишки с линейна плътност, по-малка от 67 
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dtex: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 57,45 % 

          Основни пазари                                            - Италия (50%), Германия (16%),  

                                                                                      Франция (7%), Белгия (6%), 

                                                                                      Турция (5%) 

          Реализиран износ в 31 страни 

 

Изкуствени прежди  (различни от шевните  конци), непригодени за продажба на дребно, 

включително изкуствените  единични  нишки с линейна плътност, по-малка от 67 dtex: 

          Дял в главата за първо деветмесечие на 2011 г    

- 17,45 % 

          Основни пазари                                            - Италия (28%), Германия (18%),  

                                                                                      Турция (11%), Румъния (5%), 

                                                                                      Белгия (5%) 

          Реализиран износ в 42 страни 

 

Тъкани  от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от 

продуктите от N 5404 (Синтетични единични нишки с линейна плътност, равна или по-

голяма от 67 dtex,  чието най-голямо напречно сечение не превишава  1 mm): 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 17,00 % 

          Основни пазари                                            - Турция (33%), Румъния (23%),  

                                                                                      Италия (12%), Хурватия (11%), 

                                                                                      Македония (6%) 

          Реализиран износ в 32 страни 

 

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на 

дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 5,57 % 

          Основни пазари                                            - Македония (44%), Гърция (15%),  

                                                                                      Сърбия (14%), Албания (8%), 

                                                                                      Франция (3%) 

          Реализиран износ в 27 страни 

 

Тъкани от  изкуствени прежди, включително тъканите, получени от продуктите от N 

5405: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 2,23 % 

          Основни пазари                                            - Сърбия (30%), Италия (20%),  

                                                                                      Румъния (19%), Латвия (10%), 

                                                                                      Франция (9%) 

          Реализиран износ в 20 страни 

 

60 ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,21%    

         през 2010 г.                                                     – 0,12% 

         през 2011 г.                                                     – 0,12% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,11% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 1,38% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 1,35% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              – Италия, Румъния, Австрия, Гърция, 

                                                                                      Холандия 

          Общо за петте пазари                                  - 77,1% 

Други трикотажни платове: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 67,30 % 

          Основни пазари                                            - Австрия (22%), Италия (19%),  

                                                                                      Румъния (13%), Гърция (13%), 

                                                                                      Турция (5%) 

          Реализиран износ в 44 страни 
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Трикотажни платове с ширина, превишаваща 30 см, съдържащи тегловно 5% или 

повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от №6001 (велури, 

плюшове): 

 Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 19,23 % 

            Основни пазари                                           - Румъния (36%), Гърция (22%),  

                                                                                      Италия (21%), Латвия (6%), 

                                                                                      Турция (2%) 

          Реализиран износ в 33 страни 

 

Велури, плюшове (включително платовете, наречени  “с дълъг влас”) и хавлиени 

платове, трикотажни: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 6,98 % 

          Основни пазари                                            - Гърция (42%), Холандия (31%),  

                                                                                      Турция (15%), Полша (3%), 

                                                                                      Чехия(2%) 

          Реализиран износ в 13 страни 

 

Основоплетени платове (вкл. тези, получени чрез машина за галониране), различни от 

тези от №№6001 до 6004: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 6,98 %           

          Основни пазари                                            - Турция (42%), Румъния (30%),  

                                                                                      Полша (9%), Македония (6%), 

                                                                                     Гърция (4%) 

          Реализиран износ в 14 страни 

 

Трикотажни платове с ширина, непревишаваща 30 см, различни от тези от №№6001 или 

6002: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 0,43 % 

          Основни пазари                                            - Гърция (39%), Канада 30%),  

                                                                                      Русия (17%), Италия (4%), 

                                                                                      Египет (4%) 

          Реализиран износ в 12 страни 

 

52 ПАМУК 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,20%    

         през 2010 г.                                                     – 0,12% 

         през 2011 г.                                                     – 0,11% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,11% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 1,26% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 1,41% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              – Италия, Германия, Турция, Сърбия, 

                                                                                      Франция 

          Общо за петте пазари                                  - 60,0% 

 

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко  85 % памук, с тегло, непревишаващо 

200 g/m2: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 22,16% 

          Основни пазари                                            - Италия (40%), Румъния (20%),  

                                                                                      Испания (12%), Германия (6%), 

                                                                                      Македония (6%) 

          Реализиран износ в 20 страни 

 

Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени  за  продажба на дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 19,17% 

          Основни пазари                                            - Германия (39%), Франция (20%),  

                                                                                      Норвегия (12%), Испания (8%), 

                                                                                      Гърция (6%) 

          Реализиран износ в 22 страни 
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Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, превишаващо 

200 g/m2: 

 Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 16,85% 

          Основни пазари                                            - Италия (55%), Германия (16%), 

                                                                                      Испания (12%), Гърция (6%), 

                                                                                      Сърбия (3%) 

          Реализиран износ в 32 страни 

 

Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно най-малко 85 % 

памук, непригодени за продажба на дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 12,80% 

          Основни пазари                                            - Турция (29%), Сърбия (12%),  

                                                                                      Гърция (10%), Македония (10%),  

                                                                                      Виетнам (8%) 

          Реализиран износ в 37 страни 

 

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, смесени предимно или 

само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m2: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 7,91% 

          Основни пазари                                            - Македония (43%), Франция (28%),  

                                                                                      Германия (10%), Унгария (5%), 

                                                                                      Италия (4%) 

          Реализиран износ в 34 страни 

 

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и конци и развлакнените 

отпадъци): 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  7,12 % 

          Основни пазари                                            - Гърция (91%), Италия (4%),  

                                                                                      Германия (3%), Турция (2%), 

                                                                                      Унгария (0%) 

          Реализиран износ в 6 страни 

 

Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-малко от 85 % 

памук, непригодени за продажба на дребно: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          – 5,29 % 

          Основни пазари                                            - Италия (37%), Турция (29%),  

                                                                                      Словения (6%), Испания (5%), 

                                                                                      Сърбия (4%) 

          Реализиран износ в 25 страни 

 

56 ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,07%    

         през 2010 г.                                                     – 0,09% 

         през 2011 г.                                                     – 0,08% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,09% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 0,97% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 1,11% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              – Белгия, Гърция, Германия, Франция, 

                                                                                      Румъния 

          Общо за петте пазари                                  - 63,8% 

 

Вати от текстилни материали и артикули от  тези  вати; текстилни влакна с дължина,  

непревишаваща 5 mm  (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  72,63 % 

          Основни пазари                                            - Германия (31%), Гърция (27%),  

                                                                                      Холандия (9%), Швейцария (8%), 

                                                                                      Полша (6%) 
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          Реализиран износ в 44 страни 

 

 

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или 

ламинирани: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  22,52 % 

          Основни пазари                                            - Белгия (52%), Румъния (12%),  

                                                                                      Унгария (10%), Македония (5%), 

                                                                                      Гърция (4%) 

          Реализиран износ в 29 страни 

 

Канапи, въжета и дебели  въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, 

покрити или обвити с каучук или с пластмаси: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  2,83 % 

          Основни пазари                                            - Полша (29%), Румъния (16%),  

                                                                                      Македония (16%), Великобритания 

                                                                                      (6%), Ирландия (6%) 

          Реализиран износ в 20 страни 

 

57 КИЛИМИ И ДР. ТЪКАНИ ИЗДЕЛИЯ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,04%    

         през 2010 г.                                                     – 0,05% 

         през 2011 г.                                                     – 0,04% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,04% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 0,48% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,55% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              – САЩ, Белгия, Германия, Гърция, 

                                                                                      Румъния 

          Общо за петте пазари                                  - 67,4% 

 

Килими  и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори 

конфекционирани: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  94,45 % 

          Основни пазари                                            - САЩ (26%), Белгия (24%),  

                                                                                      Германия (23%), Гърция (4%), 

                                                                                      Великобритания (4%) 

          Реализиран износ в 29 страни 

 

58 СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,02%    

         през 2010 г.                                                     – 0,01% 

         през 2011 г.                                                     – 0,02% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,02% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 0,19% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,26% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              –Гърция, Великобритания, Франция, 

                                                                                      Афганистан, Италия 

          Общо за петте пазари                                  - 65,4% 

 

Етикети, гербове и подобни артикули от текстилни  материали, на парчета, на ленти или 

изрязани, небродирани: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  50,79 % 

          Основни пазари                                            - Великобритания (36%),  

                                                                                      Гърция (22%), Австрия(11%), 

                                                                                      Македония (5%), Румъния (3%) 
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          Реализиран износ в 38 страни 

 

Ленти, различни от  артикулите от N 5807; ленти без вътък, от   подредени успоредно  и  

намазани с  лепило конци или влакна: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  12,60 % 

          Основни пазари                                            - Франция (21%), Македония (17%), 

                                                                                      Италия (15%), Румъния (13%),  

                                                                                      Гърция (10%) 

          Реализиран износ в 25 страни 

 

Тюлове, тюлове-бобини  и  тъкани със завързани бримки; дантели на парчета, на ленти 

или на мотиви, различни от артикулите от N 6002: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  12,00 % 

          Основни пазари                                            - Франция (55%), Гърция (24%), 

                                                                                      Сърбия (8%), Австрия (4%), 

                                                                                      Финландия (4%) 

          Реализиран износ в 12 страни 

 

Текстилни изделия 'матласе' на парчета, състоящи се от един или повече слоя текстилни 

материали, съединени с подпълваща материя чрез прошиване, капитониране или по 

друг начин, различни от бродериите от І 5810: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  6,68 % 

          Основни пазари                                            - Дания (92%), Румъния (3%), 

                                                                                     Германия (2%), Унгария (1%),  

                                                                                     Гърция (1%) 

          Реализиран износ в 8 страни 

 

Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  6,16 % 

          Основни пазари                                            - Косово (43%), Афганистан (38%),  

                                                                                      Франция (5%), Румъния (4%), 

                                                                                      Гърция (4%) 

          Реализиран износ в 9 страни 

 

 

59 ИМПРЕГНИРАНИ ИЛИ ПРОМАЗАНИ ТЪКАНИ 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,02%    

         през 2010 г.                                                     – 0,01% 

         през 2011 г.                                                     – 0,01% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,01% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 0,17% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,16% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              –Ирландия, Румъния, Германия, Италия, 

                                                                                      Македония 

          Общо за петте пазари                                  - 62,5% 

 

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от 

тези от N 5902 (Платна за пневматични гуми, получени на основата  на прежди с висока 

здравина, от найлон  или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна): 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  46,55 % 

          Основни пазари                                            - Полша (47%), Франция (17%),  

                                                                                      Италия (9%), Турция (7%), 

                                                                                      Сърбия (5%) 

          Реализиран износ в 22 страни 

 

Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в Забележка 7 на 

настоящата глава: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  13,13 % 
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          Основни пазари                                            - Германия (31%), Русия (25%),  

                                                                                      Румъния (12%), Холандия (5%), 

                                                                                      Дания  (5%) 

          Реализиран износ в 39 страни 

 

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори 

импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пласмаси или подсилени с метал 

или с други материали 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  7,62 % 

          Основни пазари                                            - Ирландия (79%), Канада (6%),  

                                                                                      Сенегал (4%), Япония (3%),  

                                                                                      Белорус (3%), 

                                                                                       

          Реализиран износ в 19 страни 

 

53 ДР. РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА 

Дял на главата в общия износ 

         през 2009 г.                                                     – 0,02%    

         през 2010 г.                                                     – 0,01% 

         през 2011 г.                                                     – 0,01% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,01% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 0,13% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,12% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              –Италия, Франция, Полша, Испания 

                                                                                      Гърция 

          Общо за петте пазари                                  - 57,2% 

 

Тъкани от лен: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  66,49 % 

          Основни пазари                                            - Италия (33%), Естония (10%),  

                                                                                      Македония (7%), Полша (6%), 

                                                                                      Румъния (5%) 

          Реализиран износ в 38 страни 

 

 

Прежди от лен: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  23,47 % 

          Основни пазари                                            - Италия (32%), Румъния (21%)),  

                                                                                      Хонг Конг (11%), Полша (5%), 

                                                                                      Сърбия (5%) 

          Реализиран износ в 25 страни 

 

Прежди от юта или от други текстилни  ликови влакна от N 5303: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  6,59 % 

          Основни пазари                                            - Турция (55%) 

                                                                                   - Молдова (45%) 

 

          Реализиран износ в 2 страни 

 

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително 

отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци): 

          Дял в главата за първо деветмесечие на 2011 г    

- 10,58 % 

          Основни пазари                                            - Италия (100%) 

 

          Реализиран износ в 1 страна 

 

50 КОПРИНА 

Дял на главата в общия износ 
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         през 2009 г.                                                     – 0,01%    

         през 2010 г.                                                     – 0,01% 

         през 2011 г.                                                     – 0,01% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,01% 

Дял на главата в раздела 

         през 2011 г.                                                     – 0,07% 

         в периода I-XI 2012 г.                                   – 0,11% 

Основни пазари 

          2010 г.                                                              –Италия, Румъния, Франция, Турция, 

                                                                                      Великобритания 

          Общо за петте пазари                                  - 98,8% 

 

Прежди от коприна или от отпадъци от коприна, пригодени за продажба на дребно; 

косми от Месина 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  73,75 % 

          Основни пазари                                            - Италия (100%), Франция (0%),  

                                                                                    -Кипър (0%) 

          Реализиран износ в 3 страни 

 

Тъкани от коприна или от отпадъци от коприна: 

Дял на подглавата в главата през 2011г.          -  24,61 % 

          Основни пазари                                            - Италия (72%), Франция (21%),  

                                                                                      Румъния (2%), Македония (1%) 

                                                                                      Турция (1%)  

          Реализиран износ в 10 страни 

 

 

 


